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Het stadje Sigtuna
Sigtuna (spreek uit: Síkhtuna) is een klein (7000 inwoners) maar zeer
levendig stadje. Heel dicht bij Stockholm gelegen.
Sigtuna is de oudste stad van Zweden en ruim 1000 jaar oud. Veel
historie is bewaard gebleven in het stadje, en het is tegenwoordig een
echte toeristentrekker.
Daardoor zijn de voorzieningen opmerkelijk goed voor zo’n klein stadje
(zie ook bij ‘praktische info’ hieronder).
De veelal historische huizen in Sigtuna liggen allemaal op loopafstand.
Binnen een ruim kwartier ben je van de ene kant van het stadje naar de
andere kant gelopen. Bijna alle huizen zijn van hout, in veel
verschillende kleuren. In combinatie met de sneeuw geeft dat een
vriendelijke uitstraling.

Voor schaatsers heeft Sigtuna een paar goede pluspunten: het ligt heel dicht bij het vliegveld Arlanda (je bent er zo);
het ligt direct aan het water (en dus ijs), en de vele meren zijn allemaal met elkaar verbonden (met soms een klein
stukje klunen); het ligt dicht bij Stockholm (voor een dagje wat anders) en het heeft verschillende conferentieoorden
en daarmee flink wat accommodatie.

Een beetje geschiedenis
Rond het jaar 1000 sticht Koning Erik Segersäll (Erik VI of Erik the Victorious) Sigtuna om zijn nieuwe christelijke rijk te
verstevigen. Hij verdeelt het land in 140 stukjes langs een centrale weg en geeft het land aan getrouwen. De weg,
Stora Gatan, ligt nog exact zo als bijna 1000 jaar geleden.
Al in 1100 heeft Sigtuna een stenen kerk, en later zijn er maar liefst 6 kerken in het stadje. De handel over het water
(Mälaren) bloeit en Sigtuna krijgt de munterij van de koning.
Veel later in de middeleeuwen zijn het andere steden langs Mälaren die rijker worden. Vooral Stockholm neemt de rol
van leidende stad in Zweden over. Sigtuna vervalt tot een klein, wat armer stadje.

Begin 1900 krijgen archeologen interesse voor het gebied. De
Sigtuna Foundation (eigendom van de kerk) vestigt een groot
ontmoetingscentrum boven op de heuvel. Hierdoor, maar ook door
de ligging (vlak bij Stockholm, maar wel vrij gelegen) komen er
verschillende internaten. Veel rijke en/of beroemde Zweden zijn in
Sigtuna naar school geweest terwijl ze in een internaat woonden.
Naast de internaten worden verschillende conferentieoorden
gebouwd. Ook hiervoor geldt: de ligging maakt het houden van
(internationale) bijeenkomsten eenvoudig.
Sinds de jaren 60 is Sigtuna aan het groeien. De komst van het
vliegveld Arlanda maakt het een gewilde woonplaats.
Tegelijk zorgt de aandacht voor de lange geschiedenis van Sigtuna
en de aanwezigheid van de vele historische huizen en de
verschillende kastelen in de omgeving, voor veel toeristen. Voor
Zweden die buiten de stad willen wonen, biedt Sigtuna alle
faciliteiten op een klein oppervlak.
Sigtuna is een klein, bloeiend en levendig stadje.

Naar Sigtuna
De snelste manier om van het vliegveld Arlanda Stockholm in Sigtuna te komen is waarschijnlijk op de fiets: het is
slechts 13 km.

In de winterse praktijk zult u eerder kiezen voor een huurauto of – beter nog – voor het openbaar vervoer.
Sigtuna is zeer gemakkelijk te bereiken.
Op het vliegveld loopt u naar Terminal 5. Daar vindt u zowel de bussen naar de autoverhuurbedrijven, als de lokale
bussen. Let op: de wandeling van de aankomsthal van KLM naar terminal 5 duurt zo’n 15 minuten.

De directe bus gaat eens per uur en doet er een half uur over (bus 579). Bussen naar treinstation Märsta (bus 583),
waar u overstapt op een bus naar Sigtuna (bus 570 of 575), doen er in totaal 40 – 55 minuten over, en gaan ongeveer
elk kwartier.
Ben je van plan met de bus naar Sigtuna te gaan, download dan de app SL. Daarmee krijg je alle reisinformatie van het
openbaar vervoer rond Stockholm.

Let op! Het is niet mogelijk een kaartje te kopen in de bus.
Koop je kaartje vooraf. Dat kan met behulp van de app SL
(en je creditcard). Probeer je creditcard voor internationale
internetbetalingen vooraf uit, zodat je niet op de bus staat
te wachten en een foutmelding op je scherm krijgt
(ervaring! ;-)
Je kunt ook vooraf een kaartje kopen bij de Pressbyrån. Op
het vliegveld Arlanda vind je die in ‘Skycity’ halverwege je
wandeling van de bagageband naar Terminal 5. Als je dat
vergeten bent, is er op de laagste verdieping van terminal 5
een informatiedesk. Hier verkoopt men ook kaartjes voor
de bus(sen) naar Sigtuna.
Tip: Als je denkt de rechtstreekse bus te gaan missen, kun
je ook op de bus naar Märsta stappen vlak voor Terminal 2. Dat scheelt lopen. Een kaartje kun je dan kopen bij de
informatiebalie in diezelfde hal 2.
Let op: Er staan overal kaartverkoopmachines. Géén van deze machines verkoopt kaartjes voor de bussen naar Märsta
en Sigtuna.
En ten slotte kun je natuurlijk ook een taxi of uber nemen van het vliegveld tot Märsta of de hele afstand tot Sigtuna.
Vanuit Stockholm is de snelste methode om met de trein naar Märsta te gaan en daar de bus voor het laatste stukje te
nemen (zie hiervoor). Zie hier voor alle info over de Zweedse treinen (www.sj.se)

Het ijs rond Sigtuna
Van eind november tot medio is er altijd wel ergens ijs in de buurt van Sigtuna. Maar het blijft natuurijs, dus moeilijk
vooraf te zeggen waar precies. Daarbij komt dat het niet verstandig is om zomaar te gaan schaatsen op ijs dat je niet
kent. Hier zijn twee eenvoudige stelregels voor:
1. Schaats nooit alleen
2. Buiten een geveegde baan schaatsen: alleen met een gids of een local die weet wat ie doet
Vooral de tweede stelregel blijkt lastig te zijn: je hebt ’s middags mensen zien schaatsen op zo’n schattig meertje, het
is ’s nachts flink koud geweest, dus wat kan je gebeuren? Maar waar het in Nederland al moeilijk is het ijs ‘te lezen’
(door bijvoorbeeld gemalen), is dat in Zweden minstens zo moeilijk. Niet zichtbare stroming, opwarming van
rotsbodem door de zon, wind, bemaling ten behoeve van waterkracht of drinkwater: de zwakke plekken zitten altijd
net ergens anders dan je denkt.
Dus: ga met een gids(-organisatie)(http://iceguide.se), of sluit je aan bij de HLSK, de Nederlandse schaatsvereniging die
eigen gidsen opleidt die vaak in Zweden gaan schaatsen. Zie de website voor meer informatie. (https://hlsk.nl)
‘Gelukkig’ kent de Zweedse winter redelijk veel sneeuwval. Ook voor de Zweden zelf geldt dat er dan geveegd moet
worden om lekker te kunnen schaatsen.

Bij Sigtuna wordt jaarlijks een baan van zo’n 25 km geveegd (en bijgehouden). Vlak naast deze baan, op Garnsviken,
ligt – vaak al weken eerder- een baan van 10 km. De baan van Garnsviken is wat beschutter, heeft vaak beter ijs en
loopt ook nog eens door een vogelreservaat (hoewel daar ’s winters meestal niet zo heel van te merken is).
Iets verder weg wordt er ruim 10 km baan geveegd bij Knivsta (15 km N van Sigtuna) en bij Uppsala.
Verder kent het meer Malaren op steeds meer plekken een baan, zoals bij Västerås.
Zweedse schaatsen of Noren?
De meest gestelde vragen aan NatuurijsZweden:
 Kun je met noren schaatsen op het Zweedse ijs? Antwoord: ja, maar zie hierna.
 Rijden alle Zweden met Zweedse schaatsen? Antwoord: neen (al was het maar omdat veel Zweedse schaatsen
van Nederlandse maak zijn ;-)
Je kunt zowel met noren als met zweedse (of kluun-) schaatsen terecht op het Zweedse ijs. Het is vooral een
persoonlijke smaakkwestie. In een drietal vlogs vertel ik alles over de verschillen tussen de twee typen schaatsen.
Bekijk ze hier. (https://youtu.be/f-5JiaQcBFQ)
Heel kort samengevat: Zweedse schaatsen zijn wat vriendelijker voor je enkels, Noren zijn wat vriendelijker voor je
dijen.

Wel moet erbij gezegd worden dat als het ijs van slechte
kwaliteit is (vooral hobbelijs), Zweedse schaatsen iets
gemakkelijker schaatsen. Andersom: als het ijs voornamelijk
goed is, heb je minder kracht/energie nodig als je met noren
rijdt. En ondanks de verhalen erover: voor scheuren in het ijs
maakt het weinig verschil. Het enige dat daarbij helpt, is blijven
kijken en goed achterop zitten.

Overnachten
Voor de organisatie van de Sigtunarännet zijn de overnachtingsmogelijkheden binnen Sigtuna perfect. Sigtuna kent
een groot aantal conferentieoorden met veel kamers. Hoe groot de toeloop op de rännet ook is, overnachten is geen
probleem.
Let wel: sommige conferentieoorden zijn vooral gericht op zakelijke gebruikers en zijn in het weekeinde niet geopend.
Tijdens het weekeinde van de Sigtunarännet zijn ze wel open, maar als je in een ander weekend komt, kan het
gebeuren dat je moet uitwijken naar andere accommodatie.
Hotell Kristina
Hotell Kristina is een voormalige school/internaat. Twee van de gebouwen zijn veranderd in een kunst-hotel met grote
ecologische ambities. Door de ongedwongen sfeer en de zeer vriendelijke medewerkers zul je je er snel thuis voelen.
Hotell Kristina ligt uitermate centraal in Sigtuna. Vanaf de bushalte is het 10 minuten lopen over de stoep of 5
minuten door het parkje. Naar de schaatsopstapplek is 2 minuten verder. Als je de andere kant op loopt, ben je na 10
minuten bij de opstapplek van Garnsviken.

Het hotel is van alle gemakken voorzien en heeft dan ook een sauna voor na het schaatsen (even van te voren
melden).
Vlak om de hoek (100 mtr) staat een sporthal en zwembad. Vanuit de receptie rechtsom het hotel.

Omdat Hotell Kristina graag schaatsers ontvangt, krijgen lezers van NatuurijsZweden 10% korting. Zie de website voor
meer informatie (https://bit.ly/2DRHDbE)
Naast mijn favoriete plek, kent Sigtuna nog veel meer accommodatiemogelijkheden. In volgorde van iets verder weg
van het centrum / opstapplek voor het schaatsen, naar het centrum toe:
Kämpasten, direct aan het meer gelegen, prachtig uitzicht. Meer informatie: https://www.kampasten.se/en.
Het hostel STF Sigtuna Vandrarhem. Meer basic, maar veel waar voor je geld. Ook iets verder uit centrum gelegen.
Meer informatie: https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-sigtuna-vandrarhem/.
Sigtunastiftelsen, de eerder genoemde Sigtuna foundation. Een zeer imposant gebouw met veel (wat ouder) Zweeds
design. De toren wordt regelmatig bewoond door een beurs-winnende schrijver: 10 weken een speciale plek om
inspiratie op te doen en te schrijven. Sigtunastiftelsen is en historische overnachtingsplek. Meer informatie:
https://sigtunastiftelsen.se/en/

Bij 32rum&kök (alleen de naam al ;-) kreeg ik het gevoel van een oude Engelse film. Gezellig, direct aan het meer
gelegen, bij de haven, uitermate relaxte sfeer. Meer info: http://32rok.se/
Stora Brännbo is een conferentieoord ingericht met zeer veel modern design. Een heel ruimtelijk gebouw. Meer info:
https://storabrannbo.se/en/

Sigtunahöjden is ook een conferentieoord, en heeft als extra niet alleen een ontbijtzaal met uitzicht op het meer,
maar ook vanuit de jacuzzi kijk je uit over het meer. Luxe na een dagje schaatsen over datzelfde meer. Meer info:
https://sigtunahojden.se/en/

Sigtuna Stadshotell is ongetwijfeld het meest luxeonderkomen in Sigtuna. Midden in het centrum, 2 minuten lopen
van de schaatsopstapplek (de webcam hangt aan het huis van de buren), uitzicht op het meer, 5 sterren (het is het
kleinste 5-sterren hotel van Zweden. Meer info: https://www.sigtunastadshotell.se/en/

Sigtunarännet
Zondag 17 februari is het zover: de Sigtunarännet. Een nu al bijna historische wedstrijd en toertocht op een baan van
25 km over het Sigtunafjärden.
De moderne klassieker Vikingarännet kwam altijd langs Sigtuna, maar wordt niet meer georganiseerd. De locale
sportclub van Sigtuna vond dat zo jammer, dat ze vorige jaar binnen een maand de Sigtunaräannet introduceerden.

Voor de komende editie worden zo’n 1500 deelnemers verwacht: ervaren semi-profs die voor de titel gaan,
Nederlanders die een leuke toertocht willen en natuurlijk allerlei slag Zweedse schaatsers.
De Sigtunarännet bestaat uit vier verschillende tochten:
De Volledige Afstand (50 km), de Halve Afstand ( 25 km), de Ice Cross Challenge (13-17 jaar), en het Schatzoeken (tot
en met 12 jaar). De Volledige Afstand is behalve toertocht ook een wedstrijd waarbij een prijzengeld van 24.000 SEK
(ca. € 2.300 ,--) wordt verdeeld onder de deelnemers. De halve afstand is vooral een toertocht. De Ice Cross Challenge
heeft ook prijzen voor de diverse leeftijdsgroepen. En alle kinderen die meedoen aan het schatzoeken ontvangen een
diploma.
Let op: IJspriemen en een helm zijn verplicht voor iedere deelnemer. Schaatsstokken zijn toegestaan (maar niet
verplicht) bij alle toertochten met uitzondering van de wedstrijd. Heb je geen schaatshelm: draag een fiets- of skihelm.

Volledige afstand
De tocht bestaat uit twee ronden van 25 km. De route begint in het centrum van Sigtuna en gaat in zuidelijke richting
naar de oost-kant van de baai. Het is een prachtige route dicht langs de randen van het meer. Je passeert zowel
kasteel Steninge als het koninklijk paleis Rosersberg. Bij paleis Rosersberg (na ca. 14.5 km) is de eerste verzorgingspost
waar voor alle deelnemers drankjes, energierep
energierepen
en en bananen beschikbaar zijn. Daarna gaat de route richting het
noorden terug naar Sigtuna, waar een tweede verzorgingspost is ingericht. Er zijn toiletten bij de start in Sigtuna en bij
paleis Rosersberg. De tocht is voor zowel amateurs als voor professionals. Alle deelnemers ontvangen een medaille.
De wedstrijdklasse start om 10.00 uur en direct daarna mogen alle andere deelnemers starten.
starten
Alle wedstrijddeelnemers moeten over een wedstrijdlicentie beschikken. Dit kan ter plaatse geregeld worden bij het
ophalen van het wedstrijdnummer.
Halve afstand
De Sigtunarännet Halve Afstand bestaat uit één ronde van 25 km en is voor de meeste schaatsers die enigzins getraind
zijn goed te doen.
De tocht volgt hetzelfde parcours als de volledige afstand (zie hierboven). Deze afstand kent geen competitieklasse. Je
start op hetzelfde tijdstip: 10.00 uur. Iedereen die finish
finisht wordt beloond met een medaille.
Ice Cross Challenge
Ice Cross Challenge is een race voor iedereen tussen 12 en 17 jaar. Het is een intensieve tocht met veel obstakels op
de route. Een helm is verplicht en de organisatie adviseert om ook knie-, elleboog- en rugbescherming te dragen.
Schaatsstokken zijn niet toegestaan. De route is ongeveer 3 km met ongeveer 10 obstakels
obstakels.
Let op: De challenge
hallenge begint om 13.00 uur op zaterdag 16 februari. Zodra de obstakels gemaakt zijn, vind je meer
informatie op de website: (www.sigtunarannet.se)
Inschrijven voor de Sigtunarannet kun je via de website. (www.sigtunarannet.se)
Bij inschrijving voor de 50- en 25-km
km tocht is inbegrepen:
Gratis toegang tot drie worskhops (26 jan, 2 feb en 9 feb – Schaatstechniek); Een opvouwbaar zitkussentje voor op
koude bankjes; Een dunne, enige echte Sigtunarannet
Sigtunarannet-muts
muts (voor onder je helm); Drankjes en repen tijdens de tocht;
een medaille na afloop.

Sneeuw
Afgelopen weekeinde was ik in Sigtuna. Het was een sneeuwerig weekeinde. Overdag schaatste ik regelmatig in een
sneeuwbui, en in de nacht van zaterdag op zondag sneeuwde het zoveel dat zelfs Zweden ontregeld werd: openbaar
vervoer in en rond Stockholm liep vast, de luchthaven moest vele vluchten annuleren (zodat ik noodgedwongen een
nachtje langer in Sigtuna bleef ;-)

Nu hoort sneeuw er wel bij in de Zweedse winter, maar dit was wel wat heftig. Voor de schaatsers in Zweden wat
kleine minpuntjes: alle banen die geveegd waren, moesten opnieuw geveegd worden. Dat is op de meeste
schaatslocaties dagelijkse koek, maar op zondagochtend kan het tot een kleine vertraging leiden. In Sigtuna worden
de banen geveegd door de gemeente. De stadsmedewerkers hadden hun handen vol aan het schoon krijgen van de
straten (er was ’s nachts 20 cm sneeuw gevallen), dus uiteindelijk was de baan ‘pas’ aan het begin van de middag
geveegd.

In Zweden gaan de schaatsers in zo’n situatie, net als de Nederlanders, op ijsjacht. In dit geval: op jacht naar geveegd
ijs. Bij Knivsta (20 min rijden N van Sigtuna) bleek de helft van een ruim 10 lange baan geveegd. Heerlijk om midden in
de natuur een paar rondjes te maken.

Praktische informatie
Sigtuna is compact en kent veel faciliteiten. Dat maakt het leven voor bezoekende schaatsers gemakkelijk.
Loopafstanden
Letterlijk alles kun je voet doen. Alleen de accommodatie aan de westzijde is iets langer lopen (15-20 min). Vanaf alle
ander plekken ben je er in 5-15 min.
De centrale winkelstraat (Stora Gatan) is autovrij. Langs het ijs loopt een wandelpad. Dat is tevens de snelste route
naar de schaatsopstapplek in het centrale park(je).
Bij veel sneeuwval kunnen ook de wandelpaden glad zijn, neem stevig schoeisel mee en eventueel onderbindspikes.
Als je ergens anders wilt schaatsen dan op Sigtunafjärden, loop je langs het water (richting N). Na circa 15 minuten
kom je bij de locale waterski-club. Daar kun je de baan van Garnsviken opstappen.

Schaatshuur
In de centrale winkelstraat (50 mtr van het busstation) vind je Sigtuna Sport Uteliv. Een kleine winkel maar met een
groot assortiment. Hier kun je (zweedse) schaatsen huren. Eventueel inclusief stokken. Als je in een drukkere periode
gaat (voorjaarsvakantie / rond de Sigtunarännet) reserveer dan je huurschaatsen op tijd. Meer info en
contactgegevens: HIER. (http://sigtunasport.se)

Koek-en-Zopie
Voor Nederlandse schaatsers bijna niet voor te stellen, maar Zweden doen niet aan koek-en-zopie. De aantallen
schaatsers zijn gewoon te gering om een beetje handel te drijven (en waarschijnlijk zou het ook niet vergunningsloos
gedoogd worden).
Zweden schaatsen meestal een paar uurtjes en gaan weer naar huis. Als ze een wat langere tocht maken, nemen ze
koffie of thee mee in een thermosfles, samen met wat hout, en worstjes om boven een vuurtje te roosteren.
Bij de waterskiclub bij Garnsviken (het opstappunt) vind je een kleine vuurstook-plek. Vaak brandt er al een vuurtje als
je aankomt.
Ook langs de route op Sigtunafjärden tref je vuurstook-plekken aan om te lunchen.
Aan de haven van Sigtuna kun je in de weekenden terecht voor koffie en dergelijke (het Zweedse begrip voor koffie
met wat lekkers: Fika).
Buiten het weekeinde kun je terecht bij een van de vele restaurants, eethuisjes en cafe’s aan de Stora Gatan (circa 100
meter lopen vanaf het ijs).

Supermarkt
Naast het busstation vind je de enige supermarkt: ICA. Goed voorzien en open van 08:00 tot 21:00 (in het weekeinde
open van 09:00 tot 21:00 uur.

Toeristeninfo
Ook aan de Stora Gatan (bijna alles ligt aan de Stora Gatan ;-) vind je de toeristeninformatie in een mintgroene oude
villa. Handig om een kaart van Sigtuna op te halen, of – voor een dagje wat anders – een kaart van Stockholm (beiden
gratis). Naast allerlei souvenirs ook veel informatie over de geschiedenis van Sigtuna.

Naast de toeristeninformatie ziet u een oud, beetje scheefgezakt, rood gebouw. Dit is de oudste kroeg van Sigtuna, al
eeuwenlang in bedrijf. Zowel van binnen als van buiten helemaal in stijl gerestaureerd. Een gezellige plek voor een kop
koffie.

Pressbyran
Op de hoek, naast het busstation. Hier kun je je buskaartje naar Arlanda vliegveld of Stockholm kopen. Tevens koffieto-go en allerlei snoepgoed.
Snoepgoed
Voor het echte snoepgoed moet je halverwege de Stora Gatan zijn. In een klein winkeltje (niet te missen door de
fraaie etalage) wordt handgemaakte chocolade en allerhande snoep verkocht. Een waar luilekkerland in een piepklein
historisch winkeltje: je waant je even een paar honderd jaar terug in de tijd. De inwoners van Sigtuna noemen het niet
voor niets een Pipi Langkouswinkeltje.

In het winterseizoen kun je je ook tegoed doen aan de traditionele ‘selma’-bol. Deze traditionele lekkernij is een ware
calorierenbom. Marsepein-achtige vulling, room als in een Bossche bol, en het deeg van een – even traditionele –
kanelbulle.
Je vindt de selma bijna overal.

Webcam
Wat voorpret, of gewoon even het ijs checken? In het centrale Stadspark hangt een webcam. Via de website kun je
live zien hoe het er voor staat. Let op: de afbeelding op de website is een foto. Klik erop en volg de link om in te loggen
op de webcam. Gebruikersnaam ‘user’, wachtwoord ‘user’.

Het schaatsseizoen
Voor de inwoners van Sigtuna loopt het schaatsseizoen van eind november tot half maart: binnen 100 km is er altijd
wel ergens ijs te vinden.
Maar, let op: zie de waarschuwingen aan het begin van deze nieuwsbrief.
Geveegde banen kun je in en rond Sigtuna (en rond Stockholm) normaal gesproken vinden vanaf half januari.
(disclaimer: het blijft natuurijs!)
Je kunt veel mogelijkheden checken op de actualiteit-pagina van de website (https://natuurijszweden.nl/ijs/actueel.html)
Als je in Stockholm ben, kun je ook langs gaan bij ICEguide en een zelf-gids-toer bestellen. Zij verwijzen je naar de
geveegde banen in de buurt en de manieren om daar te komen. (http://iceguide.se)
Gezien het klimaat rond Stockholm wijzigen de omstandigheden echt elke dag. Eigenlijk kun je alleen van de grote
banen (zoals genoemd op de website) zeggen dat de kans zeer groot is dat ze geveegd zijn, als je komt. Op deze
plekken wordt geveegd maar vooral ook goed onderhouden. (https://natuurijszweden.nl/ijs/schaatsplekken/index.html)

In de loop van het seizoen verandert de (gemiddelde) kwaliteit van het ijs wel. In het begin van het seizoen zul je (ook
op de geveegde banen) meer kans hebben op stukken windijs (hobbels door aangewaaide schotsen).
Wat later in het seizoen is het ijs gladder door de inwerking van de zon, en doordat de baan dan vele malen door
veegmachines is bewerkt.
Later in het seizoen zullen er wat scheuren in het ijs verschijnen. De hoeveelheid scheuren is sterk afhankelijk van de
nachttemperaturen: hoe kouder, hoe meer scheurvorming.

Aan het einde van het seizoen zal het ijs door de langere en warmere dagen soms iets zachter zijn en soms zelfs
bedekt zijn met een laagje water. Dat water zorgt er wel voor dat je in het laatste deel van het seizoen (maart) steeds
minder scheuren zult tegenkomen. Helemaal mooi kan het worden als het laagje water ’s nachts weer helemaal
opvriest: een gloednieuwe, gladde ijsvloer is het resultaat.
Let op: als het ’s nachts niet zo hard heeft gevroren kan dubbelijs ontstaan: de oorspronkelijke ijsvloer, een laagje
dooiwater en een nieuw laagje ijs. Als de bovenste laag ijs niet sterk genoeg is om je te houden kun je niet schaatsen:
als je door de bovenste laag zakt, wordt je min of meer gekattepuleerd: je voet blijft abrupt steken, jij gaat voorover.
Gelukkig komt dit dubbelijs niet vaak voor.
Een laatste overweging bij de keuze tussen wanneer je wilt gaan schaatsen: de dagen in maart zijn vele uren langer
dan de dagen begin januari. Je hebt veel langer zonlicht.

Wat is er verder te beleven?
Sigtuna is een historische plek. Zei de na(ast) het schaatsen wat anders willen doen en geïnteresseerd zijn in
geschiedenis zullen tijd tekort komen.
Runen
De stichting van Sigtuna ging gepaard met de komst van het
Christendom. Voor die tijd maakten de Vikingen de dienst uit in deze
streek. Als standbeelden voor hun dappere krijgers richtten de Vikingen
op vele plaatsen Runen op: grote rotsblokken met een gegraveerde
tekening en een opschrift (in Runen).
In Sigtuna vind je er vele. Bij elk rotsblok staat een bordje met uitleg.
Geschikt voor een rondwandeling.
Museum
Aan het eind van de Stora Gatan, tegenover het Stadshotell, vind je het
museum van Sigtuna. Een must voor wie wat dieper in de geschiedenis
van de oudste stad van Zweden wil duiken. Vooral de afbeeldingen van
de opgravingen rond de centrale winkelstraat (drie meter diep, laag
voor laag geschiedenis) zijn interessant.

Ruïnes
Zoals eerder in deze nieuwsbrief beschreven: Sigtuna is eeuwenlang
een bloeiende stad geweest, maar heeft ook eeuwen van verval
gekend. Uit deze laatste periode stammen verschillende ruïnes van
grote kerken. De ruïnes staan op verschillende plekken en vormen
indrukwekkende herinneringen aan lang vervlogen tijden. De meest
centrale ruïne (vlak achter het busstation) is overdag gratis
toegankelijk.

Kastelen
Het hele gebied rond Sigtuna, tot aan Stockholm toe, is altijd een rijk gebied geweest. Goede landbouwgrond, grote
meren en veel handelsroutes. Het gebied staat dan ook vol met kastelen en grote landhuizen. De geveegde
schaatsbaan loopt langs enkele kastelen, waaronder het koninklijk paleis Rosersberg. Vanaf de baan op Garnsviken
kun je een glimp opvangen van Wenngarns slott.
Het dorpje Viby (N van Sigtuna) is min of meer een openluchtmuseum met oude landarbeidershuisjes.
Meer informatie over de kastelen op de website van Destination Sigtuna (https://destinationsigtuna.se)
Historie-panelen / rondwandeling
Als je weinig tijd hebt, kun je een rondwandeling door Sigtuna maken en de verschillende historische plekken
langsgaan. Bij elke plek staat een uitlegbord (in Zweeds en Engels). In 2 km tijd ontdek je veel over de omgeving.
Langlaufen en skiën
Er wordt enthousiast geschaatst in Sigtuna, maar het is nooit druk op het ijs. Voor Zweden is langlaufen de sport.
Er zijn diverse loipes rond Sigtuna. In de wijk Hällsbo vind je een goed aangelegde en onderhouden loipe. Als je die
neemt, langlauf je deels door natuurreservaat Hällsboskogen.
Meer loipes rond Sigtuna vind je op Skidspar (https://bit.ly/2t3BjHV)
Alpine skiën is nauwelijks mogelijk in Sigtuna. Er is één lift met een helling van 30 meter hoog.

Alcohol
Aprés-schaats kan met een alcoholisch drankje, maar hou rekening met stevige
prijzen.
Bier is – in lichte 3.5%-vorm – te verkrijgen bij de supermarkt. Voor wijn en
sterke drank moet je naar de Systembolaget. Die vind je aan het einde van de
winkelstraat Stora Gatan, tegenover het museum.
Bioscoop
Halverwege de Stora Gatan vind je in een zijstraatje (richting het meer) de
plaatselijke bioscoop. Veel Engelse film worden in Zweden niet
nagesynchroniseerd, maar in het Zweeds ondertiteld. Loop even langs om te
kijken of er wat bijzonders draait.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief van NatuurijsZweden is de Dalarna
Dalarna-special.
special. Met daarin extra veel informatie over het
schaatsen in/rond Falun, Borlange en andere schaatsplekken in Dalarna.
Tevens een vooruitblik op de Runn Winter Weken 2019
Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen

NatuurijsZweden.nl
Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen:
Nieuwsbrief nr 4 met daarin: Het Zweedse (schaats
(schaats-) klimaat - Actuele ijscondities – Lunch / fika / koek-en-zopie
koek
–
Techniektrainingen & Clinics – Voorpret: Runn
Runn-Vika-Runn
(https://bit.ly/2SQy7Kq)
Nieuwsbrief nr 3 met daarin:
n: Hoe schaats jij? – De multi-merentocht
merentocht (en 7 andere schaatsreizen) – Ö, ö, ö, 100 eilanden
van Runn – Het ijs in december – 15 Zweedse schaatsplekken – Even voorstellen: onze sponsoren – Skate4Air
daylightchallenge - Rare jongens die Zweden
(https://goo.gl/ezthns)
Nieuwsbrief nr 2 met daarin: Buiten de stad overnachten -Kluunschaatsen of Noren? -Sigtuna
Sigtuna en Sigtunarännet Buffelavond met presentatie
sentatie ‘Schaatsen in Zweden’ - 12 maal een echte (winter-)Zweed - Schaatsbeeldjes
(https://bit.ly/2CgCF7x)
Nieuwsbrief nr 1 met daarin: De eerste schaatskalenders - Nieuwe website - Wat maakt Runn tot zo’n goede
schaatsplek? - 15% korting op de overnachtingsprijs -Schaatsen in de Kerstvakantie? -Vijftig
Vijftig tinten ijs.
(https://bit.ly/2Gkik5w)
Nieuwsbrief gemist? De nieuwsbrieven kunt u online lezen op: https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst?
verzendlijst? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "nieuwsbri
"nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl

Sponsors
NatuurijsZweden is een not-for-profit, min of meer uit de hand gelopen, hobby.
Om de kosten in de hand te houden, hebben een paar sponsoren zich bereid verklaard om NatuurijsZweden de
komende jaren te ondersteunen.
Hoofdsponsors:

RunnWinterWeek – Deze organisatie heeft nauwelijks meer een introductie nodig. Niet alleen
organiseren zij elk jaar de Runn Winter Week, maar tevens vormen zij de spil tussen de vele
betrokkenen die zorgen dat er elk jaar de langste (en breedste) natuurijsbaan ter wereld geveegd
wordt op Runn, bij Falun en Borlänge. (http://www.runnwinterweek.se/)

OutdoorXL - OutdoorXL in Barendrecht is dé outdoorspecialist van Nederland. In de winkel van
8000m2 (naast de IKEA) kun je terecht voor outdoor, wintersport, kamperen en natuurlijk schaatsen.
Zo vind je bij OutdoorXL een grote collectie Zweedse Schaatsen, Noren, klapschaatsen en meer. Kom
langs of bekijk het aanbod op outdoorxl.nl (http://outdoorxl.nl/)

Sponsoren:
ICEguide - Stockholm biedt fantastische schaatsmogelijkheden. Stockholm Adventures biedt verzorgde
schaatstochten op natuurijs met een gids. Als je Stockholm bezoekt tussen December en Maart, ga één
of meer dagen op Zweedse kluunschaatsen op vers natuurijs. (http://iceguide.se/)

Hotel Kristinna – Dé uitvalsbasis voor het schaatsen bij Sigtuna. Een prettig hotel in het centrum van
Sigtuna, slechts een paar honderd meter van de schaatsopstapplek. 10% korting voor lezers van
NatuurijsZweden. (https://goo.gl/Zqkc4b)
Sigtunarännet – De opvolger van de beroemde Vikningarännet. Een goed georganiseerde toertocht
op het ijs bij Sigtuna. Dit seizoen op 17 feb 2019. (http://www.sigtunarannet.se)

Dala Active Skaters – De schaatsclub van Falun en Borlänge. Zij organiseren elke zaterdagochtend een
techniekles plus een korte toertocht over Runn. Daarnaast is DAS-schaatser Christian Andersson de
hofleverancier van prachtige foto’s voor NatuurijsZweden.
STF Hostel Vandrarhem Falun – Dé hotspot voor schaatsers in Falun. Een gezellig hostel met 1-, 2-,
3- of 4- persoonskamers. Kookgelegenheid en ontbijtbuffet. In een buitenwijk van Falun. Goed
bereikbaar met OV. 7 minuten lopen tot op het ijs.
15% korting op de overnachtingsprijs voor lezers van NatuurijsZweden. (https://goo.gl/qvrTuE)

